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Oppdragsbrev for statsbudsjettet 2023 – bredbåndstilskudd 
 
Kommunal- og distriktsdepartementet (departementet) viser til Prop. 1 S (2022–2023) for 
Kommunal- og distriktsdepartementet. Departementet viser videre til Innst. 13 S 
(2022‒2023), som ble behandlet av Stortinget 20. desember 2022. Samlet bevilgning for 
2023 over kap. 541, IT- og ekompolitikk, post 60 Bredbåndsutbygging, er 362 685 000 
kroner. 
 
Regjeringen har som mål å sikre «et likeverdig tilbud av sikre elektroniske 
kommunikasjonstjenester av høy kvalitet og til rimelige priser over hele landet» (mål 3 under 
programkategori 13.40 i Prop. 1 S (2022-2023)). Regjeringen har videre som mål at alle 
husstander og virksomheter i Norge skal ha tilbud om høyhastighets bredbånd innen 
utgangen av 2025. Tilskuddet skal bidra til utbygging av bredbånd i geografiske områder der 
det ikke er kommersielt grunnlag for investeringer.  
 
Fylkeskommunen skal forvalte de tildelte midlene i tråd med nedenstående retningslinjer for 
ordningen.  
 
Økonomisk ramme 
Departementet fastsetter en økonomisk ramme for hvert fylke basert på den samlede 
bevilgningen over kap. 541 IT- og ekompolitikk, post 60 Bredbåndsutbygging og en 
fordelingsnøkkel som er utarbeidet i samråd med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
(Nkom). I 2022 ble fordelingsnøkkelen basert på en vektet fordeling mellom andel av 
gjenstående husstander i spredtbygde1 områder uten tilbud om 100 Mbit/s nedlastning, 
estimert tilskuddsbehov for utbygging av bredbåndstilbud med minimum 100 Mbit/s til 100 

 
1 Basert på offentlig definisjon av tettbygdhet, se ssb.no. 
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prosent av husstandene og virksomhetene, og estimert tilskuddsbehov for utbygging av 
bredbåndstilbud med minimum 1 Gbit/s til 95 prosent av husstandene og virksomhetene.2 
 
Fordelingsnøkkelen for 2023 er utarbeidet som følger: 
 

- Metode for 2022 vektet med 80 prosent 
- Antall kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 vektet med 20 prosent. 

 
Departementet har fordelt bevilgningen på kap. 541, post 60 til fylkeskommunene etter 
ovennevnte fordelingsnøkkel. Fordelingen fremgår av vedlegg 1.  
 
Vi ber fylkeskommunen om å sende oss en bekreftelse på bankkontonummer som skal 
brukes til utbetaling av midlene i 2023 på fylkeskommunens offisielle brevark, innen 15. 
februar 2023. Brevet skal undertegnes av økonomisjef eller tilsvarende, og sendes til: 
postmottak@kdd.dep.no.  
 
Av den økonomiske rammen kan inntil 5 prosent, men likevel oppad begrenset til maksimalt 
1,5 mill. kroner, benyttes til administrasjon av ordningen.  
 
Bærekraft i utbyggingsprosjekter - Ekomportalen 
Fra 1. oktober 2021 trådte regelverket om en sentral informasjonstjeneste i kraft, jf. 
bredbåndsutbyggingsloven kap. 6. Nkom har etablert tjenesten Ekomportalen for blant annet 
å oppfylle kravene i dette regelverket. Dette regelverket og denne tjenesten vil redusere 
kostnadene ved bredbåndsutbygging, styrke bærekraft i prosjektene og redusere uønsket 
miljøavtrykk. Ekomportalen vil være et viktig hjelpemiddel i fylkeskommunenes vurdering av 
mulig bruk av eksisterende infrastruktur i planlagte utbyggingsprosjekter. Dersom 
kommunene har gode rutiner for å følge opp sin registreringsplikt etter kap. 6 i 
bredbåndsutbyggingsloven, vil Ekomportalen bidra til at utbyggingsprosjekter også enklere 
kan samordnes med planlagte og pågående bygge- og anleggsarbeid og bidra til gjenbruk av 
eksisterende infrastruktur. Fylkeskommunen bør oppfordre kommunene til aktiv bruk av 
Ekomportalen3, både når det gjelder registrering av infrastruktur og når det gjelder 
samordning av bygge- og anleggsarbeid.  
 
Rapportering, kontroll og evaluering 
Fylkeskommunens beslutning om hvilke prosjekter som skal få støtte, oversendes Nkom 
innen 1. juli 2023. Nkom kan gi fylkeskommunen utsatt frist dersom særlige forhold tilsier 
dette. Beslutningen skal inneholde navn og sted for det enkelte prosjekt, adresselister for 
husholdninger og virksomheter som blir dekket, økonomisk omfang av prosjektet og annen 
relevant statistikk for prosjektomfang. Adresselistene skal leveres på en mal utarbeidet av 
Nkom. Unntaksvis kan det oversendes kartutsnitt av prosjektområdene. Utsnittene skal 
oversendes Nkom i form av KML-filer. Kartutsnitt i form av bildefiler er ikke tilstrekkelig. Nkom 

 
2 Vektingen var som følger: Dekning: 50%, støttebehov for 100 Mbit/s: 25 % og støttebehov for 1 Gbit/s: 25 % 
3 Veiledere med konkrete eksempler på registrering i Ekomportalen vil bli tilgjengeliggjort via 
https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-bredbandsutbygging. 
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2 Vektingen var som følger: Dekning: 50%, støttebehov for 100 Mbit/s: 25 % og støttebehov for 1 Gbit/s: 25 %
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https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-bredbandsutbygging.
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utarbeider et relevant skjema4 som skal brukes for denne rapporteringen. Nkom oversender 
samlet statistikk til departementet innen én måned etter at Nkom har mottatt rapporteringen 
fra fylkeskommunene om prosjektomfang.  
 
Fylkeskommunen skal rapportere på bruken av midlene til Nkom så snart prosjektene er 
ferdigstilt, i en mal5 som er utarbeidet av Nkom. Nkom avgir en samlet rapport årlig til 
departementet om ferdigstillelsen av prosjektene. 
 
Fylkeskommunen skal ha internkontroll og gjennomføre kontroll av informasjon fra 
tilskuddsmottakere iht. punktene 6.3.8.1 og 6.3.8.2 i Bestemmelser om økonomistyring i 
staten. Fylkeskommunen må på hensiktsmessig måte sikre seg adgang til å be om alle 
opplysninger og all dokumentasjon fra kommune/prosjekteier som er nødvendig for å 
kontrollere at vilkårene for tilskuddet er oppfylt. 
 
Vi ber om at fylkeskommunen informerer Nkom umiddelbart dersom fylkesrevisjonen har hatt 
vesentlige merknader eller funn som gjelder forvaltingen av midlene. 
 
Departementet vil føre kontroll med at forvaltningen utføres på en forsvarlig måte. 
Departementet kan delegere oppgaven med å føre kontroll til Nkom. 
 
Departementet vil evaluere langsiktige effekter av tilskuddsordningen. Departementet kan 
delegere oppgaven med å gjennomføre evalueringer til Nkom. Vi ber om at fylkeskommunen 
melder inn til Nkom eventuelle evalueringer av tilskuddsordningen som er planlagt, igangsatt 
eller avsluttet i 2023. 
 
Statsstøtteregelverket og GBER-melding 
Fylkeskommunen har ansvar for at prosjekter i fylket gjennomføres i tråd med anskaffelses- 
og statsstøtteregelverket. 
 
Endringer i det alminnelige gruppeunntaket (GBER6) ble gjennomført i norsk rett fra 20. juni 
2022. Endringene innebærer blant annet at det nå er to ulike terskelverdier for hvilke bygg 
som er støtteberettigede. I tillegg til terskelverdien på 30 Mbit/s kan det nå også gis støtte til 
etablering av bredbånd til bygg som ikke har bredbånd med en nedlastingshastighet på minst 
100 Mbit/s og/eller troverdige kommersielle planer om utbygging av slikt bredbånd. Terskelen 
for hvilke bygg som er støtteberettiget er med andre ord utvidet til flere terskelverdier i ny 
GBER.  
 
EU-kommisjonen arbeider for tiden med en ny versjon av GBER. I den nye versjonen kan det 
komme ytterligere endringer i terskelverdiene for hvilke bygg som er støtteberettigede. Disse 
endringene forventes å tre i kraft i Norge i løpet av første halvår 2023.  

 
4 Skjema vil bli gjort tilgjengelig på: https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-
bredbandsutbygging 
5 Mal vil bli gjort tilgjengelig på: https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-
bredbandsutbygging 
6 https://www.eftasurv.int/state-aid/gber-information-sheets?page=2 
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Departementet anbefaler at fylkeskommunen ber om at kommune/prosjekteier signerer og 
returnerer et akseptskjema før prosjektet starter, for å sikre etterlevelse av bestemmelsene i 
GBER, samt at kommune/prosjekteier blir grundig orientert om hvilke rammebetingelser som 
gjelder for denne ordningen. Nkom vil tilgjengeliggjøre et akseptskjema på sin nettside, som 
fylkeskommunen kan ta utgangspunkt i.7 
 
Nkom har utarbeidet en mal for melding under gruppeunntaket ("GBER template") og  
tilhørende dekknotat ("GBER cover letter") som er vedlagt dette brevet. Vi ber om at 
fylkeskommunen fyller ut disse to dokumentene og returnerer dem til departementet. 
Dokumentene vil bli videreformidlet til Nærings- og fiskeridepartementet, som håndterer 
videre prosess mot EFTA sitt overvåkningsorgan, ESA. Bredbåndsmidlene kan ikke tildeles 
utbygger før meldingen er ESA i hende. Det er derfor viktig at disse dokumentene sendes 
departementet så snart som mulig.  
 
For å tilfredsstille kravet til rettslig grunnlag ("legal basis") i GBER, må fylkeskommunene 
gjøre dette oppdragsbrevet fra departementet lett tilgjengelig på egen nettside. 
 
Nkoms rolle 
Nkom vil videreføre en aktiv, faglig veiledningsrolle for bruken av midlene, blant annet når 
det gjelder spørsmål om statsstøtteregelverket og tredjepartstilgang.  
 
Nkom vil gi veiledning om de konkrete kravene som følger av statsstøttereglene på sin 
hjemmeside samt gjennom sin dialog med fylkeskommunene, og fylkeskommunene kan ta 
kontakt med Nkom ved behov. 
 
Nkom har ansvar for gjennomføring av den nasjonale høringen i henhold til kravene i GBER, 
se punkt 2 i retningslinjer nedenfor. 
 
Departementet kan delegere kontrolloppgaver og andre oppgaver i tilknytning til 
tilskuddsordningen til Nkom, jf. ovenfor.   
 
Bruk av midler fra 2022 og tidligere år etter 2023-retningslinjer 
I løpet av våren og sommeren 2022 mottok alle fylkene oppdatert dekningsinformasjon på 
adressenivå fra mobiltilbyderne Telenor og Telia. Dette var informasjon om eksisterende eller 
planlagt etablering av fast trådløst bredbånd (FTB) som kunne tilby stabile hastigheter over 
30 Mbit/s, det vil si over terskelen i det som var gjeldende statsstøtteregelverk og som lå til 
grunn for retningslinjene for 2022-midlene. Tilbyderne opplyste at kvaliteten på FTB-
produktet var, eller ville være, god nok til å oppfylle kravene til trådløst bredbånd som 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tidligere har stilt for at det skal anses som et 
tilbud om bredbånd med 30 Mbit/s eller høyere («NGA»).8  

 
7 Akseptskjema gjøres tilgjengelig på: https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-
bredbandsutbygging 
8 Dokumentet finnes her: https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-bredbandsutbygging 
 

Departementet anbefaler at fylkeskommunen ber om at kommune/prosjekteier signerer og
returnerer et akseptskjema før prosjektet starter, for å sikre etterlevelse av bestemmelsene i
GBER, samt at kommune/prosjekteier blir grundig orientert om hvilke rammebetingelser som
gjelder for denne ordningen. Nkom vil tilgjengeliggjøre et akseptskjema på sin nettside, som
fylkeskommunen kan ta utgangspunkt i.7

Nkom har utarbeidet en mal for melding under gruppeunntaket ("GBER template") og
tilhørende dekknotat ("GBER cover letter") som er vedlagt dette brevet. Vi ber om at
fylkeskommunen fyller ut disse to dokumentene og returnerer dem til departementet.
Dokumentene vil bli videreformidlet til Nærings- og fiskeridepartementet, som håndterer
videre prosess mot EFTA sitt overvåkningsorgan, ESA. Bredbåndsmidlene kan ikke tildeles
utbygger før meldingen er ESA i hende. Det er derfor viktig at disse dokumentene sendes
departementet så snart som mulig.

For å tilfredsstille kravet til rettslig grunnlag ("legal basis") i GBER, må fylkeskommunene
gjøre dette oppdragsbrevet fra departementet lett tilgjengelig på egen nettside.

Nkoms rolle
Nkom vil videreføre en aktiv, faglig veiledningsrolle for bruken av midlene, blant annet når
det gjelder spørsmål om statsstøtteregelverket og tredjepartstilgang.

Nkom vil gi veiledning om de konkrete kravene som følger av statsstøttereglene på sin
hjemmeside samt gjennom sin dialog med fylkeskommunene, og fylkeskommunene kan ta
kontakt med Nkom ved behov.

Nkom har ansvar for gjennomføring av den nasjonale høringen i henhold til kravene i GBER,
se punkt 2 i retningslinjer nedenfor.

Departementet kan delegere kontrolloppgaver og andre oppgaver i tilknytning til
tilskuddsordningen til Nkom, jf. ovenfor.

Bruk av midler fra 2022 og tidligere år etter 2023-retningslinjer
I løpet av våren og sommeren 2022 mottok alle fylkene oppdatert dekningsinformasjon på
adressenivå fra mobiltilbyderne Telenor og Telia. Dette var informasjon om eksisterende eller
planlagt etablering av fast trådløst bredbånd (FTB) som kunne tilby stabile hastigheter over
30 Mbit/s, det vil si over terskelen i det som var gjeldende statsstøtteregelverk og som lå til
grunn for retningslinjene for 2022-midlene. Tilbyderne opplyste at kvaliteten på FTB-
produktet var, eller ville være, god nok til å oppfylle kravene til trådløst bredbånd som
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tidligere har stilt for at det skal anses som et
tilbud om bredbånd med 30 Mbit/seller høyere («NGA»).8

7 Akseptskjema gjøres tilgjengelig på: https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-
bredbandsutbygging
8 Dokumentet finnes her: https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-bredbandsutbygging

Side 4

https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-bredbandsutbygging


 

Side 5 

 
Som følge av de nye opplysningene fra tilbyderne ble færre bygg enn tidligere 
støtteberettiget. Dette har i varierende grad påvirket de planlagte prosjektene i fylkene. En 
andel av prosjektene som var planlagt ble påvirket og er nå stoppet. I enkelte fylker har det 
latt seg gjøre å gå videre med en del av prosjektene, men da til økte kostnader per 
støtteberettiget adresse. Andre fylkeskommuner og prosjekter er lite eller ikke berørt av de 
nye opplysningene, og prosjektene forventes å bli gjennomført som normalt. 
 
Nedenstående retningslinjer for ordningen for 2023 er tilpasset den nå gjeldende 
gruppeunntaksforordningen (GBER), som ble gjennomført i norsk rett fra 20. juni 2022. Dette 
innebærer blant annet at det kan gis støtte til etablering av bredbånd til bygg som ikke har 
bredbånd med en nedlastingshastighet på minst 100 Mbit/s og/eller troverdige kommersielle 
planer om utbygging av slikt bredbånd.  

1.  
På bakgrunn av situasjonen som oppsto som følge av den nye dekningsinformasjonen, vil de 
fylkeskommunene som ønsker det, som opplyst i departementets brev av 27. oktober 2022, 
kunne benytte ubrukte midler til bredbåndsutbygging som er tildelt fylkeskommunene i 2022 
(og tidligere år), innenfor retningslinjene som fremgår av dette oppdragsbrevet. De 
fylkeskommunene som ønsker å benytte 2022-midler og tidligere års midler innenfor 
retningslinjene for 2023 (og ny GBER), er allerede blitt bedt om å gi en forpliktende og 
signert tilbakemelding omfanget av midler som ønskes overført, jf. departementets brev av 
27. oktober 2022 og jf. vedlegg 1 til dette brevet.  
 
Retningslinjer for 2023 for forvaltning av midler over kapittel 541 IT- og 
ekompolitikk, post 60 Bredbåndsutbygging 
 
Mål for ordningen 
Formålet med ordningen er å bidra til at alle husstander og virksomheter får et tilbud om 
bredbånd med god kvalitet. I tillegg kan midlene brukes til å øke kapasiteten på bredbåndet i 
områder der markedet ikke leverer tilfredsstillende kapasitet. Hovedkriteriet for 
måloppnåelsen er antall nye bredbåndsaksesser som realiseres gjennom ordningen.  
 
Støttemidlene må forvaltes i tråd med GBER9 og nasjonale retningslinjer  
Oversikt over utvalgte krav fra GBER10  følger i vedlegg 2 til dette oppdragsbrevet. 
Departementet gjør oppmerksom på at oversikten er ikke uttømmende. 
 
Nasjonale retningslinjer for bruk av midlene 
1. Prosjekter som kan få støtte er, jf. GBER:11 

 
 
9 GBER og Guidelines on State aid for broadband networks 
10 GBER og Guidelines on State aid for broadband networks 
11 EU arbeider for tiden med en ny versjon av GBER. I denne nye versjonen kan det komme ytterligere endringer i 
minimumshastighetene som det støttede prosjektet må tilby. Disse endringene forventes å tre i kraft i Norge i 
løpet av første halvår 2023. Departementet vil åpne for justerte krav til støtteberettigede områder dersom 
fremtidige endringer i GBER tilsier dette.  

Som følge av de nye opplysningene fra tilbyderne ble færre bygg enn tidligere
støtteberettiget. Dette har i varierende grad påvirket de planlagte prosjektene i fylkene. En
andel av prosjektene som var planlagt ble påvirket og er nå stoppet. I enkelte fylker har det
latt seg gjøre å gå videre med en del av prosjektene, men da til økte kostnader per
støtteberettiget adresse. Andre fylkeskommuner og prosjekter er lite eller ikke berørt av de
nye opplysningene, og prosjektene forventes å bli gjennomført som normalt.

Nedenstående retningslinjer for ordningen for 2023 er tilpasset den nå gjeldende
gruppeunntaksforordningen (GBER), som ble gjennomført i norsk rett fra 20. juni 2022. Dette
innebærer blant annet at det kan gis støtte til etablering av bredbånd til bygg som ikke har
bredbånd med en nedlastingshastighet på minst 100 Mbit/sog/eller troverdige kommersielle
planer om utbygging av slikt bredbånd.

På bakgrunn av situasjonen som oppsto som følge av den nye dekningsinformasjonen, vil de
fylkeskommunene som ønsker det, som opplyst i departementets brev av 27. oktober 2022,
kunne benytte ubrukte midler til bredbåndsutbygging som er tildelt fylkeskommunene i 2022
(og tidligere år), innenfor retningslinjene som fremgår av dette oppdragsbrevet. De
fylkeskommunene som ønsker å benytte 2022-midler og tidligere års midler innenfor
retningslinjene for 2023 (og ny GBER), er allerede blitt bedt om å gi en forpliktende og
signert tilbakemelding omfanget av midler som ønskes overført, jf. departementets brev av
27. oktober 2022 og jf. vedlegg 1 til dette brevet.

Retnin slin'er for 2023 for forvaltnin av midler over ka ittel 541 IT- o
ekorn olitikk ost 60 Bredbåndsutb in

Mål for ordningen
Formålet med ordningen er å bidra til at alle husstander og virksomheter får et tilbud om
bredbånd med god kvalitet. I tillegg kan midlene brukes til å øke kapasiteten på bredbåndet i
områder der markedet ikke leverer tilfredsstillende kapasitet. Hovedkriteriet for
måloppnåelsen er antall nye bredbåndsaksesser som realiseres gjennom ordningen.

Støttemidlene må forvaltes i tråd med GBER9og nasjonale retningslinjer
Oversikt over utvalgte krav fra GBER10 følger i vedlegg 2 til dette oppdragsbrevet.
Departementet gjør oppmerksom på at oversikten er ikke uttømmende.

Nasjonale retningslinjer for bruk av midlene
1. Prosjekter som kan få støtte er, jf. GBER:11

9 GBER og Guidelines on State aid for broadband networks
10 GBER og Guidelines on State aid for broadband networks
11 EU arbeider for tiden med en ny versjon av GBER. I denne nye versjonen kan det komme ytterligere endringer i
minimumshastighetene som det støttede prosjektet må tilby. Disse endringene forventes å tre i kraft i Norge i
løpet av første halvår 2023. Departementet vil åpne for justerte krav til støtteberettigede områder dersom
fremtidige endringer i GBER tilsier dette.
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a. Husholdninger og virksomheter12 som mangler tilbud om 30 Mbit/s. Det støttede 
prosjektet må på en pålitelig måte tilby minimum 100 Mbit/s 
nedlastningshastighet13 og minst en dobling14 av oppstrømshastighet, eller  

b. Husholdninger og virksomheter som mangler tilbud om 100 Mbit/s. Det støttede 
prosjektet må på en pålitelig måte tilby en nedlastingshastighet på 300 Mbit/s og 
en opplastingshastighet på 100 Mbit/s. 15   

 
2. Offentlig høring av støtteområder: 
Nkom skal gjennomføre den offentlige høringen på nasjonalt nivå. Fylkeskommuner og 
kommuner må bidra inn i høringen med kunnskap om faktiske dekningsopplysninger lokalt 
og regionalt og om lokale aktører i egen region. Utover det vil Nkom kontakte de fire 
operatørene som har påtatt seg dekningsforpliktelse etter 5G-auksjonen i september 2021 
direkte. 

 
3. Fylkeskommunen prioriterer prosjekter innenfor den økonomiske rammen og  
beslutter hvilke prosjekter som skal få statlig støtte i fylket. 
 
4. Fylkeskommunen har ansvar for at konkurranseutlysning av de aktuelle prosjektene skjer 
samlet, og den avgjør selv i hvilken grad utlysningen skal deles opp i flere underprosjekter. 
 
5. Bredbåndstilbudet som etableres gjennom ordningen skal tilbys sluttbruker til en  
fastpris som er uavhengig (eller tilnærmet uavhengig) av bruken. For tilbud/løsninger basert 
på trådløst nett («FWA») eller mobilnett, skal det i tilbudet dokumenteres at løsningen vil gi 
stabilt høy kapasitet også ved høy belastning i nettet.16  
 
6. Prosjekter som mottar tilskudd skal etablere et reelt bredbåndstilbud til alle  
husholdninger og virksomheter innenfor det definerte geografiske området det skal gis støtte 
til, dvs. 100 prosent dekning innenfor det aktuelle området.  
 
7. Lokale bidrag i prosjektene som fylkeskommunen beslutter for støtte, skal samlet  
utgjøre minimum 30 prosent av tilskuddssummen som fylkeskommunen får tildelt av  
departementet. Lokale bidrag består av støtte fra fylke, kommune, private aktører og  
egeninnsats17. Lokal offentlig personinnsats, f.eks. prosjektledelse, skal ikke inngå i  

 
12 Det fremgår av GBER at støtte kan gis til husholdninger og «sosioøkonomiske drivere». «Sosioøkonomiske 
drivere kan blant annet omfatte «digitalt intensive virksomheter». I Norge kan alle virksomheter defineres som 
"digitalt intensive virksomheter", fordi regjeringen har satt mål om at alle virksomheter skal ha tilgang til bredbånd 
med minimum 100 Mbit/s, og fordi det norske samfunnet allerede er svært digitalisert. Alle virksomheter i Norge 
kan derfor på generelt grunnlag omfattes av begrepet «sosioøkonomiske drivere». 
13 Det kan i særlige tilfeller gjøres unntak fra dette minimumskravet til nedlastningshasighet, jf. punkt 10 i 
retningslinjene. 
14 Dette kravet følger av GBER og kan det kan derfor ikke gjøres unntak, med mindre fremtidige endringer i 
GBER åpner for dette 
15 Dette kravet følger av GBER, og det kan ikke gjøres unntak, med mindre fremtidige endringer i GBER åpner for 
dette. 
16 For mer veiledning, se Nkoms informasjonsbrosjyre om "Krav til statsstøttede trådløse bredbåndsnett" på 
https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-bredbandsutbygging og nye Guidelines on 
State aid for broadband networks (publisert 12. desember 2012), se: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7595 
17 Lokal dugnadsinnsats fastsettes etter en timesats på kr 450,-. Graving av grøfter til framføring generelt og på  
egen tomt spesielt, fastsettes etter en sats på hhv. kr 450,- kr 230,-  pr meter. 

a. Husholdninger og virksomheter12som mangler tilbud om 30 Mbit/s. Det støttede
prosjektet må på en pålitelig måte tilby minimum 100 Mbit/s
nedlastningshastighet13og minst en dobling14av oppstrømshastighet, eller

b. Husholdninger og virksomheter som mangler tilbud om 100 Mbit/s. Det støttede
prosjektet må på en pålitelig måte tilby en nedlastingshastighet på 300 Mbit/s og
en opplastingshastighet på 100 Mbit/s. 15

2. Offentlig høring av støtteområder:
Nkom skal gjennomføre den offentlige høringen på nasjonalt nivå. Fylkeskommuner og
kommuner må bidra inn i høringen med kunnskap om faktiske dekningsopplysninger lokalt
og regionalt og om lokale aktører i egen region. Utover det vil Nkom kontakte de fire
operatørene som har påtatt seg dekningsforpliktelse etter SG-auksjonen i september 2021
direkte.

3. Fylkeskommunen prioriterer prosjekter innenfor den økonomiske rammen og
beslutter hvilke prosjekter som skal få statlig støtte i fylket.

4. Fylkeskommunen har ansvar for at konkurranseutlysning av de aktuelle prosjektene skjer
samlet, og den avgjør selv i hvilken grad utlysningen skal deles opp i flere underprosjekter.

5. Bredbåndstilbudet som etableres gjennom ordningen skal tilbys sluttbruker til en
fastpris som er uavhengig (eller tilnærmet uavhengig) av bruken. For tilbud/løsninger basert
på trådløst nett («FWA») eller mobilnett, skal det i tilbudet dokumenteres at løsningen vil gi
stabilt høy kapasitet også ved høy belastning i nettet»

6. Prosjekter som mottar tilskudd skal etablere et reelt bredbåndstilbud til alle
husholdninger og virksomheter innenfor det definerte geografiske området det skal gis støtte
til, dvs. 100 prosent dekning innenfor det aktuelle området.

7. Lokale bidrag i prosjektene som fylkeskommunen beslutter for støtte, skal samlet
utgjøre minimum 30 prosent av tilskuddssummen som fylkeskommunen får tildelt av
departementet. Lokale bidrag består av støtte fra fylke, kommune, private aktører og
egeninnsats17. Lokal offentlig personinnsats, f.eks. prosjektledelse, skal ikke inngå i

12 Det fremgår av GBER at støtte kan gis til husholdninger og «sosioøkonomiske drivere». «Sosioøkonomiske
drivere kan blant annet omfatte «digitalt intensive virksomheter». I Norge kan alle virksomheter defineres som
"digitalt intensive virksomheter", fordi regjeringen har satt mål om at alle virksomheter skal ha tilgang til bredbånd
med minimum 100 Mbit/s, og fordi det norske samfunnet allerede er svært digitalisert. AIie virksomheter i Norge
kan derfor på generelt grunnlag omfattes av begrepet «sosioøkonomiske drivere».
13 Det kan i særlige tilfeller gjøres unntak fra dette minimumskravet til nedlastningshasighet, jf. punkt 10 i
retningslinjene.
14 Dette kravet følger av GBER og kan det kan derfor ikke gjøres unntak, med mindre fremtidige endringer i
GBER åpner for dette
15 Dette kravet følger av GBER, og det kan ikke gjøres unntak, med mindre fremtidige endringer i GBER åpner for
dette.
16 For mer veiledning, se Nkoms informasjonsbrosjyre om "Krav til statsstøttede trådløse bredbåndsnett" på
https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-bredbandsutbygging og nye Guidelines on
State aid for broadband networks (publisert 12. desember 2012), se:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7595
17 Lokal dugnadsinnsats fastsettes etter en timesats på kr 450,-. Graving av grøfter til framføring generelt og på
egen tomt spesielt, fastsettes etter en sats på hhv. kr 450,- kr 230,- pr meter.
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beregningsgrunnlaget for lokale bidrag.18  
 
Oppfølging, kontroll og rapportering 
 
8. Tilskuddsmidler som det ikke er inngått avtaler om utbygging for innen utgangen av 2024, 
skal tilbakebetales til departementet dersom ikke særlige omstendigheter tilsier at fristen for 
bruk av midlene utvides, jf. punkt 10 i disse retningslinjene. 
 
9. Prosjekter som mottar tilskudd, skal være gjennomført innen 1. oktober 2025. Dersom  
dette ikke oppfylles, kan departementet kreve helt eller delvis tilbakeføring av de  
statlige midlene som inngår i de aktuelle prosjektene.  
 
10. Departementet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra disse nasjonale retningslinjene, med  
unntak av pkt. 1b. 

 

Med hilsen 
 
 
Heidi Kvalvåg (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 

Halvor Ødegaard 
utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
Nærings- og fiskeridepartementet 
Riksrevisjonen 

 
Adresseliste 
 
Agder 
fylkeskommune 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Innlandet 
fylkeskommune 

Postboks 4404 
Bedriftssenteret 

2325 HAMAR 

Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Postboks 2500 6404 MOLDE 

Nordland 
fylkeskommune 

Fylkeshuset 8048 BODØ 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 
 

18 Lokal dugnadsinnsats fastsettes etter en timesats på kr 450,-. Graving av grøfter til framføring generelt og på  
egen tomt spesielt, fastsettes etter en sats på hhv. kr 450,- kr 230,-  pr meter. 

beregningsgrunnlaget for lokale bidrag.18

Oppfølging, kontroll og rapportering

8. Tilskuddsmidler som det ikke er inngått avtaler om utbygging for innen utgangen av 2024,
skal tilbakebetales til departementet dersom ikke særlige omstendigheter tilsier at fristen for
bruk av midlene utvides, jf. punkt 10 i disse retningslinjene.

9. Prosjekter som mottar tilskudd, skal være gjennomført innen 1. oktober 2025. Dersom
dette ikke oppfylles, kan departementet kreve helt eller delvis tilbakeføring av de
statlige midlene som inngår i de aktuelle prosjektene.

10. Departementet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra disse nasjonale retningslinjene, med
unntak av pkt. 1b.

Med hilsen

Heidi Kvalvåg (e.f.)
avdelingsdirektør Halvor Ødegaard

utredningsleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nærings- og fiskeridepartementet
Riksrevisjonen

Adresseliste

Agder Postboks 788 Stoa 4809
fylkeskommune
Innlandet Postboks 4404 2325
fylkeskommune Bedriftssenteret
Møre og Romsdal Postboks 2500 6404
fylkeskommune
Nordland Fylkeshuset 8048
fylkeskommune
Oslo kommune Rådhuset 0037

ARENDAL

HAMAR

MOLDE

BODØ

OSLO

18 Lokal dugnadsinnsats fastsettes etter en timesats på kr 450,-. Graving av grøfter til framføring generelt og på
egen tomt spesielt, fastsettes etter en sats på hhv. kr 450,- kr 230,- pr meter.
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Rogaland 
fylkeskommune 

Postboks 130 
Sentrum 

4001 STAVANGER 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

Trøndelag 
fylkeskommune 

Postboks 2560 7735 STEINKJER 

Vestfold og Telemark 
fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Vestland 
fylkeskommune 

Postboks 7900 5020 BERGEN 

Viken 
fylkeskommune 

Postboks 220 1702 SARPSBORG 

 
  

Rogaland Postboks 130 4001 STAVANGER
fylkeskommune Sentrum
Troms og Finnmark Postboks 701 9815 VADSØ
fylkeskommune
Trøndelag Postboks 2560 7735 STEINKJER
fylkeskommune
Vestfold og Telemark Postboks 2844 3702 SKIEN
fylkeskommune
Vestland Postboks 7900 5020 BERGEN
fylkeskommune
Viken Postboks 220 1702 SARPSBORG
fylkeskommune
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VEDLEGG 1:  
 
Fordeling av bredbåndsmidler per fylkeskommune til 2023-ordning: 2023-bevilgning 
og ubrukte midler fra 2018 til 2022 
 
Fylkeskommune 2023-bevilgning 

(kroner) 
Ubrukte midler, 2018-2022 

(kroner) 
Agder  16 164 838  0 
Innlandet  69 626 686  23 918 345 
Møre og Romsdal  17 568 185  0 
Nordland  41 917 732  0 
Oslo  2 050 403  759 433 
Rogaland  16 227 421  13 542 696 
Troms og Finnmark  26 404 562  0 
Trøndelag  49 100 943  89 921 764 
Vestfold og Telemark  20 491 097  0 
Vestland  33 151 627  27 969 568 
Viken  69 981 507  75 702 367 

 
 
  

VEDLEGG 1:

Fordeling av bredbåndsmidler per fylkeskommune til 2023-ordning: 2023-bevilgning
og ubrukte midler fra 2018 til 2022

Fylkeskommune 2023-bevilgning Ubrukte midler, 2018-2022
(kroner) (kroner)

Agder 16 164 838 0
Innlandet 69 626 686 23 918 345
Møre og Romsdal 17 568 185 0
Nordland 41 917 732 0
Oslo 2 050 403 759 433
Rogaland 16 227 421 13 542 696
Troms og Finnmark 26 404 562 0
Trøndelag 49 100 943 89 921 764
Vestfold og Telemark 20 491 097 0
Vestland 33 151 627 27 969 568
Viken 69 981 507 75 702 367
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VEDLEGG 2:  
 
Oversikt over utvalgte krav fra GBER og guidelines – MERK: ikke uttømmende: 
 

2. Oversikt over aktuelle kriterier for støtteprosjekter (GBER art. 52 nr.3): 
a. Husholdninger19 og sosioøkonomiske drivere20 som mangler tilbud om 30 

Mbit/s kan få støtte. Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby 
minimum 100 Mbit/s21 nedlastningshastighet eller  

b. Husholdninger22 og virksomheter som mangler tilbud om 100 Mbit/s. Det 
støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby en nedlastingshastighet på 
300 Mbit/s og en opplastingshastighet på 100 Mbit/s  

 
3. Offentlig høring av støtteområder (GBER art. 52 nr. 4 a og b): 

a. Den offentlige høringen skal gjennomføres på nasjonalt nivå av nasjonal 
tilsynsmyndighet (dvs. Nkom i Norge).  

b. Høringen skal offentliggjøre de viktigste kjennetegnene for støtteordningen og 
en liste over geografiske områder som er identifisert i forbindelse med 
dekningsundersøkelsen for 2022.Høringen skal kvalitetssikre opplysninger om 
eksisterende nett og avdekke utbyggingsplaner i de aktuelle geografiske 
områdene de neste tre årene.  
 

c. Høringen skal gjennomføres på Doffin og skal vare i minst 30 dager 
 

4. Støttegiver (fylkeskommunen) har ansvar for at  
a. utbygger som skal gjennomføre prosjektet utpekes etter en tilstrekkelig 

konkurransebasert utvelgelsesmetode (GBER art. 52 nr. 6a) 
b. det fastsettes objektive og ikke-diskriminerende kvalitative tildelingskriterier i 

den konkurransebaserte utvelgelsesmetoden, som skal vektes mot det 
ønskede støttebeløp. (GBER art. 52 nr. 6a)23 

c. prosjektene som lyses ut er teknologinøytrale, det vil si at det ikke kan stilles 
krav om f.eks. fiberbredbånd (GBER art. 52 nr. 6 a)) 

d. det vinnende tilbud undersøkes av en ekstern revisor dersom 
anskaffelsesprosessen «konkurranspreget dialog» eller «konkurranse med 
forhandlinger» resulterer i kun ett eller to bud24  

e. enkeltprosjekter som innebærer offentlig støtte på over 500 000 Euro skal 
registreres i Registeret for offentlig støtte (ROFS) innen seks måneder etter at 
støttemottaker får rett til/krav på støtten25 (GBER art. 9 c) 
 

4. Det stilles følgende krav til det støttede nettet (GBER art. 52 nr. 5): 

 
19 Fritidsboliger, sjøbod mv. regnes ikke som husholdninger. 
20 Sosioøkonomiske drivere er eksempelvis digitalt intensive virksomheter, skoler, sykehus og offentlig 
administrasjon. Det vil i utgangspunktet omfatte de fleste virksomheter i Norge som er avhengig av 
høyhastighetsbredbåndsnett. 
21 Dette er et nasjonalt hastighetskrav som er høyere enn minimumskravet i GBER, som kun er en dobling av 
nedstrømshastighet. Til dette kravet kan det gis unntak fra det nasjonale kravet i særskilte tilfeller. 
22 Fritidsboliger, sjøbod mv. regnes ikke som husholdninger. 
23 Det vil for eksempel si at dersom de kvalitative tildelingskriteriene står likt, så er det det tilbudet som ber om det 
laveste støttebeløpet som vinner konkurransen 
24 Kravet er formulert i Broadband guidelines, men har samme relevans for anskaffelsesprosessen ved 
støtteprosjekter etter GBER. 
25 Dato for når støttemottaker får krav på støtten, settes til dato for inngåelse av utbyggingskontrakt. 
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2. Oversikt over aktuelle kriterier for støtteprosjekter (GBER art. 52 nr.3):
a. Husholdninger19og sosioøkonomiske drivere= som mangler tilbud om 30

Mbit/s kan få støtte. Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby
minimum 100 Mbit/s21nedlastningshastighet eller

b. Husholdninger22og virksomheter som mangler tilbud om 100 Mbit/s. Det
støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby en nedlastingshastighet på
300 Mbit/s og en opplastingshastighet på 100 Mbit/s

3. Offentlig høring av støtteområder (GBER art. 52 nr. 4 a og b):
a. Den offentlige høringen skal gjennomføres på nasjonalt nivå av nasjonal

tilsynsmyndighet (dvs. Nkom i Norge).
b. Høringen skal offentliggjøre de viktigste kjennetegnene for støtteordningen og

en liste over geografiske områder som er identifisert i forbindelse med
dekningsundersøkelsen for 2022.Høringen skal kvalitetssikre opplysninger om
eksisterende nett og avdekke utbyggingsplaner i de aktuelle geografiske
områdene de neste tre årene.

c. Høringen skal gjennomføres på Doffin og skal vare i minst 30 dager

4. Støttegiver (fylkeskommunen) har ansvar for at
a. utbygger som skal gjennomføre prosjektet utpekes etter en tilstrekkelig

konkurransebasert utvelgelsesmetode (GBER art. 52 nr. 6a)
b. det fastsettes objektive og ikke-diskriminerende kvalitative tildelingskriterier i

den konkurransebaserte utvelgelsesmetoden, som skal vektes mot det
ønskede støttebeløp. (GBER art. 52 nr. 6a)23

c. prosjektene som lyses ut er teknologinøytrale, det vil si at det ikke kan stilles
krav om f.eks. fiberbredbånd (GBER art. 52 nr. 6 a))

d. det vinnende tilbud undersøkes av en ekstern revisor dersom
anskaffelsesprosessen «konkurranspreget dialog» eller «konkurranse med
forhandlinger» resulterer i kun ett eller to bud24

e. enkeltprosjekter som innebærer offentlig støtte på over 500 000 Euro skal
registreres i Registeret for offentlig støtte (ROFS) innen seks måneder etter at
støttemottaker får rett til/krav på støtten= (GBER art. 9 c)

4. Det stilles følgende krav til det støttede nettet (GBER art. 52 nr. 5):

19 Fritidsboliger, sjøbod mv. regnes ikke som husholdninger.
20 Sosioøkonomiske drivere er eksempelvis digitalt intensive virksomheter, skoler, sykehus og offentlig
administrasjon. Det vil i utgangspunktet omfatte de fleste virksomheter i Norge som er avhengig av
høyhastighetsbredbåndsnett.
21 Dette er et nasjonalt hastighetskrav som er høyere enn minimumskravet i GBER, som kun er en dobling av
nedstrømshastighet. Til dette kravet kan det gis unntak fra det nasjonale kravet i særskilte tilfeller.
22 Fritidsboliger, sjøbod mv. regnes ikke som husholdninger.
23 Det vil for eksempel si at dersom de kvalitative tildelingskriteriene står likt, så er det det tilbudet som ber om det
laveste støttebeløpet som vinner konkurransen
24 Kravet er formulert i Broadband guidelines, men har samme relevans for anskaffelsesprosessen ved
støtteprosjekter etter GBER.
25 Dato for når støttemottaker får krav på støtten, settes til dato for inngåelse av utbyggingskontrakt.
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a. Det må gi en betydelig forbedring i forhold til det eksisterende,26  
b. det må gjøre betydelig investering i passiv infrastruktur utover marginal 

investering27 og 
c. sett i forhold til det eksisterende eller planlagte nett, må det subsidierte nett 

tilføre følgende: 
i. en betydelig ny funksjonalitet i form av tilgjengelige bredbåndstjenester 
ii. økt kapasitet 
iii. økt hastighet 
iv. økt konkurranse 

 
5. Støtten som gis under ordningen, skal være i tråd med gruppeunntaket for 

bredbåndsstøtte28 , herunder blant annet: 
a. Støtten skal ha en insentiv-effekt, det vil si at støtten skal være nødvendig for 

å utløse den aktuelle investeringen. (GBER art. 6) 
b. Støtte kan gis til kostnader til investering og drift (GBER art. 52 nr. 2) 
c. Det skal ikke gis støtte til foretak (konkurransedeltakere) i vanskeligheter 

(GBER art. 1nr. 4c og art. 2 avsnitt 18). 
d. Det må etableres en ordning for kontroll og tilbakebetaling i prosjekter hvor 

støtten overstiger 10 millioner Euro  
e. Tilbyderen som mottar støtte skal på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår 

tilby bredest mulig aktiv og passiv tredjepartstilgang til det subsidierte nettet 
(GBER art. 2 avsnitt 139) 

f. Informasjon om prosjektene som har fått støtte, skal gjøres tilgjengelig på  
fylkeskommunens nettsider, med lenke til bredbåndstilbydernes nettsider. 

g. Trekkerør og kabelgater som etableres med støtte, må være store nok til å 
omfatte minst 3 nett og ulike nettopologier (GBER art. 52 nr. 8) 

 
6. Compliance/samsvar med statsstøttereglene 
Anbudsinvitasjoner og avtaler med valgt utbygger skal utformes i tråd med 
statsstøttereglene. Avtaler skal inneholde bestemmelser om at eventuell ulovlig 
statsstøtte må tilbakebetales samt bestemmelser om at utbygger plikter å gi prosjekteier 
den informasjon som er nødvendig for å sikre at utbygger oppfyller kravene i 
statsstøttereglene og andre krav knyttet til ordningen. 

 
 

 
26 For at det skal foreligge en betydelig forbedring, så stilles det krav til en betydelig nyinvestering i 
bredbåndsnettet. 
27 Med marginal investering menes oppgradering av de aktive elementene i nettet. 
28 https://www.eftasurv.int/state-aid/gber-information-sheets?page=2 
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